
ATA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 
 
Segue abaixo a ata da nossa sexta reunião realizada na Subsecretaria da Casa Civil da Prefeitura 
do Rio de Janeiro em 9 de agosto de 2017. 
Presentes pela prefeitura Cris Lobo, Bernardo Monteiro, Richard Santos e Gustavo Bramili, pela 
ABIH-RJ Júlio Correia, pelo CBEM Salvador Perrella, Edson Campello, Luiz Desiderati e Djan 
Madruga. 
 
A pauta foi Jogos Pan-americanos master de 2020.  
Um pouco antes da reunião se reuniram para tratar do orçamento Bramili, Bernardo, Djan, 
Salvador, Edson e Luiz. Bramili apresentou uma lista com 18 itens para serem explicados e ou 
revistos no sentido de redução do orçamento para que o apêndice A do contrato tenha o valor da 
prefeitura "até" esse teto revisto, Luiz se comprometeu a estudar isso com o CBEM para 
apresentarem na próxima reunião. 
Richard disse que falou com o Procurador Cassius sobre o contrato e que a previsão é que seja 
entregue em até duas semanas, ou seja, até 23 de agosto. Cris perguntou se o contrato já estava 
na Procuradoria-Geral e Richard respondeu que sim e apresentou a carta da prefeitura ao 
Ministério do Esporte assinada pelo chefe de gabinete do prefeito Aílton Cardoso Silva. 
Com isso o grupo discutiu que documentos seriam anexados a carta acima e foi decidido por Cris 
e Richard que iriam: cópias da carta original do Cbem ao Prefeito explicando do que se tratava o 
pagamento, mais os documentos da IMGA elegendo o Rio de Janeiro e a ata da Assembleia 
devidamente traduzida. Depois aproveitando a presença da ABIH falou-se sobre a data do evento 
teste em 2019 caso aconteça o Rock in Rio naquele ano em setembro. Como está sendo agora em 
2017 tivemos que mudar a data do evento teste para novembro o que não é o ideal e segundo 
Djan seria o mais importante evento teste aconteceria um ano antes do Pan com todas as 
modalidades e Arenas previstas para 2020 e foram estabelecidas tentativamente duas datas uma 
na primeira quinzena de agosto e outra na segunda quinzena de outubro para 2019. Cris disse 
que nós temos que conversar com o pessoal do Rock in Rio por que eles poderiam inclusive serem 
nossos parceiros, Bernardo se colocou à disposição para fazer essa interface visto que tinha 
interesse em obter para a Prefeitura um Palco do Rock in Rio como legado e com isso se 
incumbiria de nos ajudar com as atividades culturais e musicais e previstas na organização dos 
jogos Pan-americanos nesse palco. 
O próximo assunto foi apresentado por Djan relativo ao dia 4 Setembro fazer 3 anos na contagem 
regressiva para os jogos Pan-americanos de 2020 e sugeriu um evento comemorativo talvez na 
Câmara Municipal do Rio, porém se discutiu a conveniência nesse momento de não politizar a data 
e por sugestão então de Salvador e aprovação de maioria preferiu comemorar os Mil Dias dos 
jogos pois teremos mais tempo de preparar e mais possibilidade de captar Patrocínio para esse 
evento. Cris Lobo deu a ideia que colocássemos um relógio na orla com a contagem regressiva. 
Com isso encerramos a reunião marcando para a quarta dia 16 a próxima. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 09 de Agosto de 2017. 


